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Frank Deboosere:
“Soms is het beste
wat je kan doen 
gewoon de tijd nemen 
om te luisteren”

www.myday.eu.com/nl-be
Uw gids bij kanker

Betrouwbare informatie • Waardevolle hulpmiddelen • Practisch advies op vlak van levensstijl
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Oncology

Betrouwbare informatie 
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Darmkanker is wereldwijd 
- en zeker ook in Vlaande-
ren - een sluipmoordenaar, 
maar is tegelijkertijd een 
ideale ziekte om vroegtijdig 

op te sporen. Dat zegt alvast dr. Luc Cole-
mont. Hij was gedurende 28 jaar maag- en 
darmspecialist in het Antwerpse Sint-Vin-
centiusziekenhuis en probeert nu met zijn 
vzw Stop Darmkanker de ziekte een halt toe 
te roepen. Zijn boodschap is klaar en duide-
lijk: aarzel niet om de eenvoudige zelftest te 
doen, want die test kan je leven redden.

“In Vlaanderen krijgen dagelijks 18 men-
sen te horen dat ze darmkanker hebben, 
gemiddeld verliezen 5 Vlaamse families 
per dag een naaste aan deze ziekte. In heel 
Europa sterven er dagelijks 580 mensen aan 
darmkanker. Dat zijn enorm hoge cijfers en 
wat mij daarbij nog het meest stoort, is het 
feit dat we die cijfers kunnen voorkomen. 
Jammer genoeg bestaat daarover nog steeds 
onvoldoende kennis bij de bevolking.”

Wat moet er dan concreet gebeuren 
om die hoge cijfers de kop in te 
drukken?
“Darmkanker is een ideale ziekte om vroegtij-
dig op te sporen. De Wereldgezondheidsorgani-
satie heeft daarvoor criteria in kaart gebracht 
en darmkanker voldoet zeer goed aan die nor-
men: de ziekte komt vaak voor, ze komt zowel 
voor bij mannen als bij vrouwen (in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld borst- of prostaatkanker) 
en is er een duidelijke voorloper in de vorm van 
poliepen die opgespoord kunnen worden.”

“Darmkanker ontwikkelt zich langzaam 
(gemiddeld 8 tot 10 jaar) en er bestaat - 
mijn excuses voor het woordgebruik - een 
poepsimpele test om de ziekte in een vroeg 
stadium te ontdekken. Via een eenvoudig 
onderzoek kan iedereen die test thuis mak-
kelijk uitvoeren. Het is echt niet moeilijk. Een 
collega noemde het de ‘mascaratest’: je gaat 
gewoon even met een borsteltje door je stoel-
gang. Die test kan poliepen en darmkanker 
vroegtijdig opsporen en voorkomen dat er in 
een latere fase erg dure medicatie moet wor-
den gebruikt. De test is dus ook nog kostenbe-
sparend. Je moet het alleen weten en… doen!”

Is dat dezelfde test die de Vlaamse 
overheid momenteel aanbiedt in haar 
bevolkingsonderzoek?
“Inderdaad. Alle mensen tussen 55 en 74 jaar 
in Vlaanderen krijgen sedert oktober 2013 de 
mogelijkheid om die test gratis uit te voeren. 

“Darmkank er is een ideale ziekte 
om vroegtijdig op te sporen”

Tot nu toe doet 52% van de bevolking mee, wat 
alvast een goed begin is, maar dat cijfer moet 
en kan absoluut omhoog. Als darmkanker in 
het beginstadium van de ziekte wordt vastge-
steld, heb je meer dan 90% kans op genezing. 
In het zogenaamde vierde stadium is dat jam-
mer genoeg maar 10 tot 15%, omdat er dan ook 
sprake is van uitzaaiingen. De boodschap is dus 
duidelijk: hoe vroeger de opsporing, hoe beter.”

De leeftijd speelt blijkbaar een 
significante rol in de doorbraak van 
de ziekte.
“Eigenlijk is dat zeer relatief. De Europese 
Commissie heeft voorgesteld dat de screening 
vanaf 50 jaar zou moeten gebeuren. Ik ben daar 
ook een grote voorstander van. Wist je dat 1 op 
de 7 darmkankerpatiënten zelfs jonger is dan 
50 jaar? Ik hoop dat de Vlaamse overheid snel 
de middelen vindt om het bevolkingsonder-
zoek verder uit te breiden. In Wallonië start 
men wel op 50 jaar. Een recente studie heeft 
aangetoond dat de sterfte door darmkanker in 

de groep van 50- tot 55-jarigen toeneemt. Men-
sen die nog niet of niet meer in aanmerking 
komen voor het bevolkingsonderzoek, kunnen 
de test zelf aanvragen via hun huisarts of kun-
nen die test ook bij hun huisapotheker verkrij-
gen. Meer en meer bedrijven bese� en ook het 
belang van deze problematiek en stellen hun 
personeel een screening voor. In ieder geval 
wacht je best niet tot je mogelijke symptomen 
waarneemt, want dan is darmkanker vaak al 
in een gevorderd stadium.”

Wat zijn de symptomen van 
darmkanker?
“Darmkanker kan bloedverlies via de stoel-
gang, aanhoudende buikpijn of krampen, ver-
andering van het stoelgangpatroon en bloed-
armoede veroorzaken. Ook sterk vermageren 
kan een gevolg zijn van darmkanker. Die 
symptomen kunnen echter ook een andere 
oorzaak hebben. Maar ik kan niet voldoende 
benadrukken dat je zeker niet op de klachten 
moet wachten om je te laten screenen.”

Diederik Vandendriessche
redactie.be@mediaplanet.com

Kunnen we darmkanker preventief 
aanpakken? 
“Uiteraard speelt voeding een belangrijke 
rol: voldoende fruit en groenten eten, mati-
gen met vlees en alcohol, enz. Een gezonde 
levensstijl kan vele ziekten voorkomen, 
maar daarmee is de kous niet af. Het belang 
van de screening valt niet te onderschatten: 
niet elk poliepje leidt tot darmkanker, maar 
zodra er in een vroege fase eentje waargeno-
men wordt, kan je specialist het verwijderen 
tijdens een darmonderzoek of coloscopie.”

Zijn er inmiddels nieuwe 
ontwikkelingen in het onderzoek naar 
darmkanker?
“Ik bereid momenteel een lezingencyclus 
voor over de rol van onze darmfl ora bij het 
ontstaan van darmkanker. De hamvraag is 
natuurlijk waarom iemand al dan niet een 
poliep ontwikkelt. De mogelijke oorzaak zou 
wel eens in de darmfl ora kunnen liggen. Wij 
bezitten als mensen goede en minder goede 
microben. Misschien liggen die minder goede 
microben aan de basis van het ontstaan van 
poliepen in de darmen. Dat lijkt een valabele 
piste, die tot nieuwe behandelingstechnieken 
kan leiden. Maar anno 2017 staat één zaak als 
een paal boven water: de beste behandeling is 
vroegtijdige opsporing.”

Na uw actieve carrière als dokter 
wijdt u zich nu volop aan de vzw Stop 
Darmkanker. Wat is de missie van de 
vzw?
“Informatie en voorlichting zijn de eerste 
stappen in de strijd tegen darmkanker. Daar-
voor maken we vooral gebruik van de sociale 
media, maar ook de traditionele media kun-
nen een bondgenoot zijn. We blijven alles-
zins op dezelfde nagel kloppen, of het nu via 
lezingen, onze Reuzendarm of andere acties 
is. Kennis delen kan namelijk levens redden.”

WWW.STOPDARMKANKER.BE

In Vlaanderen
krijgen dagelijks

18 mensen
te horen dat ze

darmkanker hebben.
Gemiddeld verliezen 5 Vlaamse families 
per dag een naaste aan deze ziekte.

Als darmkanker in het beginstadium 
wordt vastgesteld, heb je meer dan 
90% kans op genezing.

In het zogenaamde 
vierde stadium is dat 
nog maar 10 tot 15%.

Dr. Luc Colemont

Managing director vzw Stop Darmkanker
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Als perifeer ziekenhuis heeft 
AZ Jan Palfi jn Gent met haar 
Borstkliniek alles in huis om 
kwalitatieve diagnoses en 
behandelingen aan te bieden. 

De kleinschaligheid van het centrum biedt 
bovendien meerdere voordelen. Een gesprek 
met Dr. Ines Samyn (medisch oncologe) en 
R.V., één van haar patiëntes.

Persoonlijke aanpak en 
laagdrempeligheid
Dr. Samyn: “We volgen net zoals de gro-
tere centra de wetenschappelijke ontwik-
kelingen op de voet en beschikken naast 
de borstkliniek over een complete dienst 
oncologie waarbinnen alle kankertypes 
behandeld worden met een uitgebreid 
zorgtraject. Bovendien worden patiënten 
steeds omkaderd door een multidiscipli-
nair team, waardoor we een kwalitatieve 
zorg kunnen bieden.”

“Op dat vlak is onze kleinschaligheid in 
feite zelfs een voordeel, want het laat een 
heel persoonlijke aanpak toe. Daarnaast 
zorgt de laagdrempeligheid ervoor dat de 
wachttijden voor de diagnose en de behan-
delingen minimaal zijn. Zowel vanuit 
medisch als psychologisch oogpunt is dat 
een enorme meerwaarde.”

Korte wachttijden
R.V.: “Na het bekijken van de scans wees 
mijn oncologe me op de mogelijke aan-
wezigheid van uitzaaiingen in de lever. Er 
waren bijkomende scans nodig om zeker-
heid te verkrijgen. Die onderzoeken kon-
den gelukkig op heel korte termijn worden 
uitgevoerd. Deze aanpak heb ik bijzonder 
positief ervaren, temeer ik als pas beval-
len jonge moeder met een onverwachte 
diagnose van borstkanker door een emoti-
oneel moeilijke periode ging. Enkele dagen 
later had ik bovendien reeds een nieuwe 

afspraak om alle resultaten - inclusief de 
conclusie van de multidisciplinaire bespre-
king - uitgelegd te krijgen.”

Multidisciplinaire samenwerking
Dr. Samyn: “Onze borstkliniek is een erkende 
eenheid die samenwerkt met de borstkliniek 
van AZ Sint-Lucas. Zo maken we bv. gebruik 
van hun afdeling radiotherapie en werken 
we multidisciplinair samen voor het bespre-
ken van patiënten en het opstellen van de 
individuele behandelplannen. Op die manier 
bieden we dezelfde kwaliteit en volgen we 

dezelfde wetenschappelijke richtlijnen als de 
grotere centra. Patiënten met een complexere 
problematiek kunnen we bovendien doorver-
wijzen naar secundaire en tertiaire centra in 
de regio waarmee we nauw samenwerken.”

“Ook op het vlak van paramedische bijstand 
en revalidatie hebben we met onze borstkliniek 
al het nodige in huis. Zo beschikken we o.a. 
over verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, 
kinesisten,… Al deze specialisten hebben erva-
ring in het begeleiden van kankerpatiënten.”

Een tweede familie
R.V.: “Dat een heel team betrokken werd bij 
de diagnose en het uitwerken van de behan-
deling gaf mij alvast vertrouwen. Ze steunen 
mij immers als een tweede familie en ik kan 
er steeds terecht bij iemand die op de hoogte 
is van mijn problematiek.”

Kleinschalige borstkliniek:
zelfde kwaliteit, persoonlijkere aanpak

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com
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